
Přihláška na sborový víkend CB Kladno v termínu 28. 4. – 1. 5. 2023, chata Rezek (západní Krkonoše) 

Kontakt na mě: 

Telefon (je i variabilní symbol pro platbu) E-mail (pokud mám) 

  

  

Přihlašuji (sebe a případně další, koho hromadně přihlašujete, můžete pokračovat na druhé straně): 

Jméno a příjmení U dítěte věk Bezlepková/vegetariánská 
dieta a jiné poznámky 

Celková cena 

    

    

    

    

    

 

 

Dovezu si své vlastní povlečení: ANO – NE (volbu zakroužkujte, zajištění povlečení +70Kč/osoba/pobyt) 

Další poznámky (např. pokud preferujete chatu i před obsazením penzionu, preferujete ubytování s někým 

dalším konkrétním, cokoliv dalšího pro přihlášení a organizaci): 

 

 

------------------------------------ zde možno odtrhnout a spodní část si nechat ------------------------------------ 

Sborový víkend CB Kladno v termínu 28. 4. – 1. 5. 2023, chata Rezek (západní Krkonoše) 

Přihláška je platná se zaplacením nevratné zálohy 300Kč / osobu (kromě dětí do 2 let) na účet 

2801943489/2010, jako variabilní symbol = vaše telefonní číslo, které je uvedené výše, do poznámky 

„jméno – sborový víkend“. Doplatek uhradím nejdéle do 15. 4. Případně je po domluvě možné zaplatit 

v hotovosti. Kontakt: Roman Klábeneš, 602 186 883. 

Ceny za ubytování s plnou penzí za celý pobyt (v sobotu bude místo oběda k dispozici balíček, který si lze 

vzít na výlet nebo sníst k obědu místě); u bezlepkové stravy si prosím vezměte vlastní pečivo:  

dospělý 2070 Kč, 

dítě do 2 let bez stravy 180 Kč – je nutné si vzít svou vlastní postýlku,  

dítě 2-5 let 1290 Kč,  

dítě 6-11 let 1740 Kč,  

dítě 12-17 let 1980 Kč.  

Kdyby někdo preferoval chatu (kde jsou společná sociální zařízení) i před vyčerpáním míst v penzionu, je 

to také možné uvést v přihlášce – jinak bude umístění v chatě po obsazení penzionu. Pro chatu je cena od 

6 let výše (tj. včetně dospělých) o 210Kč nižší, pro děti 2-5 let o 150Kč nižší, cena pro děti do 2 let a cena 

za povlečení stejná. 

Cena pobytu pro přihlášené (dopsat si pro vaši potřebu): ______________________________ 

Adresa pobytu: Chata Rezek, Horní Dušnice – Rezek 41, Rokytnice nad Jizerou 


